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"Altın Aslan" ödülleri
sahiplerini buldu

Yıldız avcısı firarda

Türk müziği İncisi'ni kaybetti

Anadolu'dan onlarca yıl önce kaçırılan Yıldız Avcısı
(Guennol Stargazer) isimli 6000 yıllık tarihi eserin iade
edilemeyeceğini açıklayan New York Mahkemesi,
kararına gerekçe olarak Türkiye'nin heykel üzerinde hak
iddia etmek için geç harekete geçmesini gösterdi. >S.13

Türk müziği yorumcusu ve koro şefi ‘Devlet
Sanatçısı’ İnci Çayırlı titizliği,
asaleti ve sanatına karşı gösterdiği
derin saygı ile hatırlanacak. Özcan Ünlü’nin
yazısı >S.6

İtalya’da bu yıl 78.si düzenlenen
Venedik Film Festivali'nde 'Altın
Aslan' ödülünü ‘Happening’ filmiyle
yönetmen Audrey Diwan aldı. >S.13

Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi
EYLÜL/2
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Türk şiirinin bütün
şairleri bendedir
İstiklâl Marşımızın kabulünün 100. yılı için “Hürriyet
Çağrısı” adlı bir eseri için bir araya geldiğimiz Yücel Arzen,
“Necip Fazıl’dan, Attila İlhan’a, Behçet Necatigil’den,
Turgut Uyar’a ve Ahmet Arif’e… Türk şiirinin bütün
şairleri bendendir, ben onlardanım!” şeklinde konuştu.
M. Emre Yapraklı’nın yazısı >S.10

Ustalar
ölmeyecekse
kalfalar da ölmez

Kediler

Yazar Mustafa Çiftçi: “Hala
kalfalık vardır. Ve kalfalar çıraktan
öte, ustadan ziyade bir yerde
durarak uyurlar, yer, içer ve
işine bakarlar.” Rabia Bulut'un
röportajı >S.4

ŞEHRINZARIF
SAKINLERI:
Şehrin görünümüne masalsı ve büyüleyici bir hava katan
kediler, toplumun her kesimi tarafından seviliyor ve kabul
görüyor. Romanlara, hikâyelere, belgesellere ve filmlere konu
olan, şair ve yazarların biricik dostu kediler, hayatımızın her
alanında sevimlilikleriyle kalplerimizi fethediyor.
Ahmet Dur’un haberi >S. 8

Ömrünü halk
müziğine adadı

Bugün hala sanat camiası
tarafından büyük bir
minnettarlıkla
anılan Tüfekçi’yi kızı ve
öğrencilerinden dinledik… Merve
Yılmaz Oruç'un dosyası >S.16

> YILDIZ

RAMAZANOĞLU

S.05
> NAIME

ERKOVAN

TÜRK VE DÜNYA
EDEBİYATINDA

PATİ SESLERİ

S.12
Türk ve dünya edebiyatında kedi temasının işlendiği
ve gümbür gümbür pati seslerinin duyulduğu 6’sı
yabancı toplam 12 eseri sizler için derledik.
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı >S.14

> GÜVEN

ADIGÜZEL

S.13
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Suveydâ vizyonda
25. İstanbul
Tiyatro
Festivali hem
dijitalde hem
sahnede
25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22
Ekim-20 Kasım tarihleri arasında
yurt dışından ve Türkiye’den toplam 25 tiyatro, performans ve dans
gösterisini ağırlamaya hazırlanıyor.
Gösteriler fiziksel olarak izleyicileriyle buluşurken çevrim içi gösterimler de devam edecek.
25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de
perdelerini açıyor. “Bu Zamanda Tiyatro”
sloganıyla festivalin 25'inci edisyonu, yeni
bir normal arayışındaki dünyaya tiyatronun
gözünden bakan pek çoğu yeni yapımla hem
tiyatro dünyasına hem de tiyatroseverlere
nefes aldırmak üzere yola çıktı. Festival bu
yıl fiziki yapımlardan çevrim içi gösterimlere, “kulak tiyatrosu”ndan çocuk oyunlarına,
beyazperde gösteriminden ücretsiz takip
edilebilecek panel, söyleşi ve okuma tiyatrolarına uzanan zengin bir programla bir ay
boyunca izleyicilerle buluşacak.
25 gösteri var
Festivale konuk olacak 25 yerli ve uluslararası yapımın bir bölümü çevrim içi gösterimlerle tüm Türkiye'den izlenebilirken bir
bölümüyse Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı
Kredi bomontiada ve Zorlu PSM'de fiziksel
olarak Covid-19 önlemleri altında izleyicileriyle buluşacak. Çevrim içi gösterimler festival boyunca passostudio.com adresinden
izlenebilecek. Uluslararası yapımlar gösteri
sponsoru ENKA Vakfı’nın desteğiyle yurt
dışından 11 fiziki ve çevrim içi yapımı tiyatroseverlerle buluşturacak festival, 14 yerli
yapımın ise Türkiye prömiyerine sahne olacak. Her yıl olduğu gibi festivalin Öğrenme
ve Gelişim Programı kapsamındaki paneller,
atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinlikler de festivale
eşlik edecek. Festival biletleri, İKSV Lale
Kart üyeleri için 20 Eylül'de başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 24 Eylül Cuma günü passo.com.tr üzerinden ve
İKSV ana gişeden satışa sunulacak.

Usta
yönetmen,
senarist ve
yapımcı
Mesut
Uçakan'ın
yeni filmi
"Suveydâ"
izleyicisi ile
buluştu.

Tiyatro
festivaline

yogun ilgi
Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali, 15 Temmuz Millet
Bahçesi’nde tiyatro severler ile buluştu.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen
“Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali” gerçekleşti. Festivalin ikinci
gününde tiyatroda doğaçlama geleneğini devam ettiren Mahşer-i
Cümbüş sahne aldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği festival 7 Eylül’e dek 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde meraklılarıyla buluştu. Her akşam saat 20.00’de gerçekleşen festivalde birbirinden
değerli tiyatro oyuncularının katılımıyla oyunlar sahne aldı. Oyun
öncesinde çocuklara özel sihirbaz ve jonklör gösterileri de sunuldu.
Ailelerin keyifli vakit geçirmesi için düzenlenen etkinlik, pandemi
önlemleri kapsamında gerçekleşti.
Çok güzel bir etkinlik
Tiyatroyu izlemeye gelen Gamze Karadal, “Uzun zamandır tiyatro
ve benzeri etkinliklere katılamadığım için şu an burada bulunmak
benim için çok müthiş bir duygu. Yani iyi ki bu çalışma gerçekleştirildi. İlk defa bu türde bir etkinliğe katılan biriyim, doğaçlama
olarak gayet verimli ve güzel. Pandemi çok kötü geçiyor sürekli
evdeyiz, kiloları aldık hiç bir etkinlik yapamadık. Kötü bir durum
tabii ki de umarım bir an önce geçer” diye konuştu.

"Reis Bey", "Kavanozdaki Adam", "Kelebekler Sonsuza Uçar", "Yalnız Değilsiniz",
"Anka Kuşu" ve "Sevda Kuşun Kanadında"
gibi önemli yapımlara imza atan yönetmenin 15 yıl aradan sonra vizyona girecek
filmi, hafız olmak isteyen 11 yaşındaki bir
çocuğun hikayesini odağına alıyor. Filmde

hafız olma çabasındaki "Hadim"i canlandıran başrol oyuncusu Necip Fazıl Belge'ye;
tiyatro ve dizi oyuncusu Fatih Küçük, Yusuf Duru, Mehmet Kefli, Sıla Naz Akça,
Seda Kement Aydın, Kıvılcım Kaya, Hülya
Akyol, Mehmet Fatih Yıldız ve Ahmet Şahin gibi isimler eşlik ediyor.

Efsanevi
caz sanatçısı
ajanmış

Ç

anakkale Savaşı’nda yer alan 25 gemiyi bir
araya getiren ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin envanterine aldığı koleksiyon, 15 Eylül’de
Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de
sergilenecek. Kalıcı olarak KKTC'ye getirilen ve
dünyada bir örneği bulunmayan koleksiyon, ülkenin 6 ilçesinde açılacak sergilerle denizcilik tarihi ve sanat meraklılarıyla buluşacak.

E

fsanevi caz müzisyeni Louis Armstrong’un, ABD’nin Afrika’daki halkla
ilişkiler çalışmalarında yer alırken, aslında
CIA tarafından gizli operasyonlar için kullanıldığı öne sürüldü. Beyaz Kötülük adlı
kitabın yazarı Susan Williams “Armstrong
CIA için aslında bir Truva Atı’ydı. Bu gerçekten çok üzücü" dedi.
Dünyaca ünlü caz müzisyeni Louis Armstrong’un 1960 yılında, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Afrika turnesinin, kendisinin bilgisi olmadan Amerikan
istihbarat kuruluşu CIA tarafından Afrika’daki gizli operasyonlar için bir kılıf olarak kullanıldığı öne sürüldü.
ABD’nin Afrika ülkelerindeki imajını iyileştirmek amacıyla düzenlenen birkaç aylık Afrika turnesine katılan Armstrong’un,
1960 yılının kasım ayında Kongo’da eşi ve
bir ABD’li diplomatla birlikte katıldığı yemekte kandırıldığı da belirtildi. Yemeğin ev
sahibinin kim olduğuyla ilgili Armstrong’a
yalan söylendiği, siyasi ataşe olarak tanıtılan kişinin aslında CIA’nin Kongo şefi olduğu ortaya çıktı.

İmtiyaz Sahibi: M. Tevfik GÖKSU Genel Koordinatör: Hasan TAŞÇI Genel Yayın Yönetmeni: Hüseyin CERRAHOĞLU Yazı İşleri Müdürü: Erhan AKCAN
Haber Müdürü: M. Emre YAPRAKLI Yayın Danışmanları: Abdülbaki KÖMÜR, Özcan ÜNLÜ, Suat KÖÇER Editör: Aylin İZMIR Edebiyat: Halil İbrahim AYGÜL
Tarih: Şeref YUMURTACI Dünya Haberleri ve Ajanda: Mine ÇAKAR Tasarım: noontasarim.com İletişim: www.litrossanat.com. • iletisim@litrossanat.com
Adres: Nenehatun Mah. No: 4, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Esenler/ İST. Telefon: 444 00 73 Yayın Türü: 2 haftada bir yayımlanır. Baskı: Turkuvaz Haberleşme ve Yay. A.Ş. Tel: 0212 354 30 00

Tarihi
gemilerin
maketi bu
sergide

15 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da Yakın
Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane sergi alanında açılacak sergide, "Çanakkale geçilmez" sözüyle hafızalara kazınan bu destansı savaşta yer
alan 25 geminin 1/100 ölçekli gerçekçi maketleri
ziyaretçileriyle buluşacak.
Atatürk’ün yatı da koleksiyonda

PCR testi gişeleri vurdu

Aşı olmayanlardan PCR testi istenmesinin sinema gişelerine nasıl yansıyacağı merak konusuydu.

U

ygulamanın başladığı 6 Eylül haftasında gişe rakamları bir önceki haftaya (7 Ağustos - 2 Eylül) oranla
% 20.1 artmıştı. Ne var ki 272.392 izleyiciden 188.788 kişinin (%66.85) Uygulanmaya başlanmadan önceki hafta
sonunda gitmesi nedeniyle PCR testinin gişelere olan etkisini ölçmek net olarak geçtiğimiz hafta sonunda mümkün olabilecekti.

10 - 12 Eylül'ü kapsayan hafta sonunda, bir önceki hafta
sonuna oranla 63.754 izleyici kaybedildi. Hasılat kaybı ise
1.816.274 TL olarak gerçekleşti.
İzleyici sayısındaki % 33.8, hasılatta ise % 38.4'lük azalma
1 Temmuz'da başlayan kademeli normalleşme sürecinde
yeniden açılan sinemaların en yüksek kaybı oldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı Savarona ve Samsun'a çıkarak ulusal kurtuluş savaşını başlattığı
Bandırma Vapuru'nun da yer aldğı koleksiyonda,
Muavenett-i Milliye, Gülcemal, Alemdar, Halep,
Sultanhisar ve Ertuğrul gibi Çanakkale savaşında
çok önemli roller üstlenen Türk gemileri yer alıyor. Ayrıca Çanakkale'yi geçmeye çalışan İngiliz
ve Fransız gemileri Suffren, Inflexible, Irresistible, Goliath, Lord Nelson, HMS Triumph, Charlemagne, Queen Elizabeth, Bouvet, Ocean gibi
dönemin en ileri teknolojisine sahip savaş gemileri de koleksiyonun en önemli parçaları arasında
yer alıyor. Gerçekçi maketlerin boyutları 1 ila 1,5
metre arasında değişiyor.
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“Ustalık
Ölmeyecekse
Kalfalar da
Ölmez”
Yazar Mustafa Çiftci kalfalık ile ilgili şöyle
konuşuyor: “Hala kalfalık vardır. Ve kalfalar çıraktan öte, ustadan ziyade bir yerde
durarak uyurlar, yer, içer ve işine bakarlar.
Ustalar ölmeyecekse kalfalar da ölmez.”

Onun hikayelerinin büyüsüyle
geniş bir kitle TRT’nin sevilen
dizilerinden Gönül Dağı dizisiyle tanıştı. O tanışmanın büyüsü
yayıldıkça yayıldı. Yazar Mustafa
Çiftci yazma serüveninin amacını
‘hissetmek ve hissettirmek’ olarak ortaya koyuyor.
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Yıldız
Ramazanoğlu

FATIH’IN AVLUSU

RABIA BULUT

Kalfalık öldü, kalmadı deniliyor.
Kalfa öldüyse “ara eleman” denilen
insanların emeğini ne yapacağız?
Hala kalfalık vardır. Ve kalfalar çıraktan öte, ustadan ziyade bir yerde
durarak uyurlar, yer, içer ve işine
bakarlar. Ustalar ölmeyecekse kalfalar da ölmez.

B

ozkırda Altmışaltı, Adem’in
Kekliği ve Chopin, Ah Mercimeğim hikaye kitaplarının yazarı
Mustafa Çiftci ile denemelerinin
yer aldığı son kitabı Kalfa Uykusu’nu konuştuk.
Pandemi dönemi edebi yönden
sizin için nasıl geçti?

‘İki Kalas Bir Heves’ başlıklı
denemenizde heves etmeyi bir
hayat işareti olarak belirtiyorsunuz. Hevesi olmayan insanlar
için sizin oraların tabiri ‘böcüğü
ölmüş’ü kullanıyorsunuz. Hevesler nasıl diri kalır?

Ben zaten evcimen bir adamım, üstelik emekliyim dolayısıyla beni pek
sarsmadı. Allah başka dert keder
vermesin gelir geçer bu günler...
TRT’nin sevilen dizilerinden
Gönül Dağı’nın senaryosu sizin
yayımlanmamış hikayelerinizden şekilleniyor. Bu yolculuk sizin için nasıl gidiyor?
Benim burada küçücük dünyamda
kaleme aldığım hikayelerimin ekranda görünmesi güzel bir duygu.
Şimdilik bir sıkıntı yok. Olmaz da
inşaallah...
Denemelerinizde
hikayelerinizden alınan tadın, duygunun
düşünsel planını görüyoruz.
Denemeleriniz ve hikayeleriniz
arasındaki ilişkiyi nasıl yorumlarsınız?
Teşekkür ederim. Denemeler hikayenin yeşerdiği mantar toprağı
gibi karılmış bir form. Yani hikayeler nerede demlenmiş acaba diyen
olursa bu denemelere bakabilir.
Ayrıca sırtını hikayeye dayamış denemeler bunlar. Hani azıcık gayret
etseler hikaye olacakmış havaları
var. Deneme arada bir tür demek
istemiyorum ama denemelerde de
hikayede de anlatmayı seven bir anlatıcı profili çok rahat kendini belli
eder diyorum.
‘Kalfa Uykusu’nun girişinde
‘Hissetmek ve hissettirmek gayretiyle yazıyorum...’ diye belirtiyorsunuz. Yazmanın sizin için
anlamı ve amacı nedir?
Edebiyatın talip olduğu hissettirmektir. Kanıtlamak, izah etmek,
açıklamak, bilgilendirmek bütün

bunlar başka yazı formlarının işi.
Ben de edebiyat sahasında eser veren biri olarak yazmamın gayesini
hissetmek ve hissettirmek olarak
tanımlıyorum.
Çocukların içinde ukde olarak
kalan cevaplanmamış sorular,
meraklar üzerine çeşitli yazılarınızda değiniyorsunuz. Çocukluk
zamanlarının
cevaplanmamış
sorularının, meraklarının insanın hayatında yeri nedir?
Çocuğu yetiştirirken bir “merak
yönetimi” yapmak lazım. Çocuğun merakı dipsiz bir kuyudur. O
kuyuya çocuğu düşürmeden ama
çocuğu da merakta bırakmadan
bir yol takibi lazımdır. Yoksa o meraklar topak olur, dert olur, dallanır
budaklanır çocuğu yetişkin olduğunda da sarsmaya devam eder.
Olmasın böyle, erken sorulara erken cevaplar verilsin ve kapansın o
defter...
Kitaba ismini veren ‘Kalfa Uykusu’ denemesinde bir geleneği
özetliyor ve kalfalığı hatırlatıyorsunuz. Şimdiki zaman içerisinde kalfaların uykusu halen
öyle midir?

Heves öldürücü insanlardan uzak
kalmayı bilmek lazım. Özellikle
ergenlikte arkadaşlar çok hevesleri
öldürür. İnsan heves ederek başlar,
yol alır veya almaz o ayrı mesele ama bir işe başlamanın tılsımlı
adımı o işe heves etmektir. Hevesle
başlamış nice sanatçı, uzman, usta
vardır ki işlerinde zirveye çıkmıştır.
Mum alevini rüzgardan esirger gibi
heveslerimizi esirgememiz lazım.
Masanızda bekleyen yeni hikayeler, denemeler, var mıdır?
Ömür biter yazmak bitmez. Bitmesin zaten. Hevesimiz, heyecanımız
kesilmesin. Okumak yazmaktan aldığımız lezzet artarak devam etsin
vesselam...

Arka odalarda ilaç kokuları arasında ruhuma iyi gelen hikayeler yazdığım Fatih’i özlemişim. Arabayla
dış çeperlerinden geçsek de uzun zamandır sokaklarında yürümemiş, camilerinde namaz kılamamıştım. Edirnekapı’dan dönüp surları geçince heyecan
başladı. Karagümrük bazı mübarek gecelerde uğradığım Cerrahi Tekkesidir biraz, ama en çok Suffe benim için. Süreyya Yüksel ve Sabiha Ünlü’nün
sabır ve özveriyle talebe yetiştirdiği, genç kızların
sığınma yeri, sade ve zarif ev. Sevdiğim birçok arkadaşımla, tanıdığım en idealist en ihlaslı kadınlarla
burada tanıştım.
Kariye’ye inemedik ama orası bütün derinliği güzelliği ile bizi kuşatan bir kaçış yeri oldu her zaman.
Çay içmeye, yazı yazmaya, modern dünyadan birazcık da olsa kopmaya geldiğimiz hâzâ İstanbul.
Sahabe mezarlarıyla, Kariye Camiindeki Hz. İsa’nın
havarileri, dostları aynı büyülü ortamda.
Fevzi Paşa Caddesi boyunca birlikte yürüdüğümüz
küçük kızım Gülsüm’le, caddeye boydan boya ağaç
diktiren Samiha Ayverdi’yi anıyoruz. Gülsüm çocukluklarında iki taraflı gelinlikçileri görünce, büyüyüp
abla olan kızları prensese çeviren kabarık pırıltılı elbiselere doğru nasıl el çırptıklarını hatırlıyor.
İlk durak olarak Fatih Camiini görmek istedik. Yıllarca basılmaktan aşınmış merdivenlerini tırmanırken kediler ve onları besleyen merhametli insanlar
hemen kuşattı kalbimizi. Avluda kadınlar oturup
etrafı seyrederken, çocuklar koşturuyor, delikanlılar
ağaçların altında sohbet ediyor, bir köşeye toplanmış patenci çocuklar, o yüksek ayakkabıların üzerinde cambaz gibi maharetle durup annelerin hiç
sevmedikleri burgerleri atıştırıyorlar. Sayısız çocuğun mutluluğundan belli ki avlu bisiklete binmek ve
kay-kay yapmak için biçilmiş kaftan. Önce oynayıp
sonra namazlarını kılıyorlarsa aliyyül âlâ.
Camilerdeki kadın mahfillerinde namaz kılarken
avizelerden, süslemelerden, atmosferden kopmamak için verilen mücadeleleri hatırlıyoruz. Kandilli
bir aydınlanmaya, sedeflere, ahşap oymalara, manevi dokuya odaklanabilmek çok güzel. Bugün her
şey yerli yerince. Her milletten insan var ve bağdaş
kurup oturanları, gönlünce etrafı seyredenleri engelleyen yok. Bazen acaba camilerde süslemeleri
rahatça görebilmek, mermerlere, ahşaplara dokunabilmek ve tezyin sanatlarının ruhuna ermek için
İngilizce mi konuşsak diye gülüştük kızımla.
Fatih Sultan Mehmet’in camiye bitişik türbesini ziyaret edip kubbesindeki kırmızı turkuaz işlemelere
hayran kaldıktan sonra her zaman açık olmayan
Hazire’ye yöneldik. Hemen girişte Fatih’in zevcesi Gülbahar Hatun karşıladı bizi. Bu türbelerdeki
tevazu ve derinlik insanı iki cihan kültürünün tam
ortasına bırakıyor, ayakları yerden kesiyor. Gündelik
yaşamın zılgıtında içimizde dürülüp bükülmüş olan
Fatiha burada yapraklanıp açılıyor ve gözümüzdeki
perdeler açılacakmış gibi kıpırdıyor. İçerilere girdikçe mezar taşlarının çeşitliliği, çocuklar, ulemadan
birileri, devlet görevlileri, müderrisler, birlikte gömülen karı kocalar için ayrı semboller, şekiller, boyutlar,
süslemeler ve yazılar barındıran taşların büyüsünü
temaşa etmek, kültürümüzün zevkine varmak lazım. Burada ölümün nasıl bir iyilik ve güzellik olduğunu, ölüm olmasaydı yaşamın hiçbir değerinin
olmayacağını idrak ediyor insan.
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Fakat en önemli buluşma, Türk musıkisinin dev ismi Münir Nurettin Selçuk’la oluyor ve onun özel korosunda
kendisine yer buluyor.
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Kafkaslar'dan Rumeli'ye uzanan bir ata
yolculuğu... Fatih’ten Kuzguncuk’a naif
bir göç hikayesi… Eski cızırtılı plaklardan günümüze gelen güçlü bir ses; İnci
Çayırlı… 86 yıllık hayatının 75 yılını
Türk musikisine adayan, korolar kuran
ve yöneten, hocalık yapan, onlarca talebe yetiştiren İnci Çayırlı… Geriye ‘hoş
sada’lar bırakarak geçti bu dünyadan…
Sesini asarak dünyanın çatısına...

İnci Çayırlı kısa sürede hocalarının
en sevdiği isim olmuştur. Derslerinde
başarılıdır. Koro çalışmalarına katılır.
Öğrenci yetiştirmeye başlamıştır. Birbiri ardınca konserler vermektedir.
Plaklar doldurmaktadır. İstanbul Belediye Konservatuarı’nın Folklor Tatbikat Topluluğu’nda Sadi Yaver Ataman’ın asistanı olmuştur. 1954’te ise
İstanbul Radyosu’na kabul edilmiştir.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti’nde
şef yardımcılığı görevi de verilmiştir.
Devlet sanatçılığı
ÖZCAN ÜNLÜ
Plakta “Bir Sabah Bakacaksın ki Bir
Tanem” yahut “Yağmur Çiselerken”, “Gözlerin Bir Aşk Bilmecesi
Sorar Gibi”, “Eski Şarkıları Çoktan
Bıraktım”, “Yine Bir Sızı Var İçimde” şarkıları çalıyor. Dingin bir ses.
Bütün notalara hakkını vererek basıyor. Gırtlak oyunları yapmıyor. Her
notanın ve hecenin gerçek değerini
vererek okuyor şarkıları. Onu dinlerken Emin Ongan’ı, Münir Nurettin
Selçuk’u, Avni Anıl’ı, Hafız Burhan’ı,
Yesari Asım Arsoy’u da hatırlıyoruz.
Şerif Muhittin Targan’a hatta Hacı
Arif Bey’e selam veriyoruz…
Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nin
eski binasındaki ‘Pazar Konserleri’ni
heyecan ve sabırsızlıkla bekleyen ben
yaştakiler, bazı konserlere sadece onu
dinlemek için gidiyordu. Prof. Dr.
Alaeddin Yavaşça, Münip Utandı,
Serap Mutlu Akbulut, Ayla Doğanay
için bir de… Kültür Bakanlığı Devlet
Klasik Türk Müziği Korosu şefi Prof.
Dr. Nevzad Atlığ yönetimindeki konserin en gözde hanendesi idi o…
31 Ağustos 2021 tarihinde aramızdan
ayrılan İnci Çayırlı’dan söz ediyorum…
Çayırlı’yı, en son birkaç yıl önce
TRT Türk için hazırlayıp sunduğum
“11 Kahvesi” programına konuk etmiştim. Programdan bir gün önce
yaptığımız görüşmede randevunun
ciddiyeti, program sırasında okunacak şarkıların niteliği, yayın sırasında
sorulacak soruların kalitesi kadar her
şeyi konuşmuştuk. Çekim ekibi onu
çok iyi tanıdığı için gergindi. Fakat o
büyük bir ustalıkla ve hassasiyetle ben
dahil hepimizi idare etti ve başarılı bir
program gerçekleştirdik.

balkonundan yükselen pamuk gibi
sesiyle Kuzguncuk gecelerini adeta
musıki şölenine çevirmektedir.
Aileyi ikna eden rica

Musıki ile büyüdü
Fatih Sarıgüzel’deki Çayırlı Hanım
Konağı’nda başlayan ata hikayesini
dikkatine, hassasiyetine, asaletine ve
tavrına öyle bir sindirmişti ki, ömrü
boyunca bunu hissettirdi. Bir yanıyla
Çerkes, diğer yanıyla Rumelili olan
İnci Çayırlı’nın kökenleri Vidinli İsmail Paşa’ya kadar dayanıyor. Annesini pek hatırlamıyor çünkü henüz küçük yaşta iken evi terk ediyor.
1935’te dünyaya gelen Çayırlı, babaannesi İffet Hanım, halaları Behice
ve Şükriye ile babası Mustafa Fazıl
Bey’in üzerine titremesiyle zengin bir
aile ortamında geçiriyor çocukluğunu. Fatih ve Kuzguncuk’taki çocukluk yılları edebiyat ve musıki açısından onun kişiliğini zenginleştiriyor.
Özellikle babasının musıkiye düşkünlüğü sayesinde Müzeyyen Senar’dan
Selahattin Pınar’a, Cevdet Çağla’dan
Osman Nihat Akın’a kadar pek çok
isimle tanışma imkanına kavuşuyor.
Fakat uzak akraba, Çayırlı’ya göre
‘dayı’, bestekar ve udi Fahri Kopuz
hayatının akışını değiştiren isim. Aynı
zamanda Ankara Radyosu sanatçılarından olan Kopuz, onun yeteneğini
keşfetmiştir. Bazı geceler evlerinin

Çamlıca Kız Lisesi’ni bitiren Çayırlı’nın gönlünde konservatuar yatmaktadır ama bu o kadar da kolay
değildir. Çünkü babaanne ve hala
kesinlikle müzik eğitimi almasını istememektedir. Babası bu konuda tarafsızdır ama onun gönlü de küçük
İnci’nin konservatuara gitmesinden
yana değildir.
Aile, Fahri Bey’i ziyaret etmek için
1953 yılının bir yaz günü Anadolu Hisarı’ndaki yalıya ziyarete gider. Mustafa Fazıl Bey, meseleyi Fahri Bey’e
açar. Birlikte bir plan yaparlar. Birlikte bahçeye dönerler ve İnci’den bir
şarkı söylemesini isterler. Genç kız
bir şarkı okur, bir tane daha isterler;
yeniden okur… O günü kendisi şöyle
anlatır: “Nihavend makamından bir
şeyler söylediğimi hatırlıyorum. Şarkı
bitince enfiyesinden bir nefes çekti ve
'bir tane daha oku’ dedi”.
Dinleyenler mest olmuştur. Fahri Kopuz, İnci’nin şarkıları bitirmesinden
hemen sonra İffet Hanım ve halasına dönerek, “Kızımız pek güzel şarkı
söylüyor. Konservatuara da gitmek
istiyor. Hadi izin verin” der. Böylece
babaanne ve halanın inadı kırılır ve
İnci için yeni bir dönem başlamıştır.
Torpilsiz kazandı
İnci Çayırlı, konservatuar sınavlarına
girmek için hazırlanmaktadır. Dayısı
Fahri Kopuz eline bir pusula tutuşturur. Metin, Osmanlıca olduğu için
minik İnci hiçbir şey anlamamıştır.
Sınava girmiş ve başarılı olmuştur.
Bu pusuluda ne yazdığını daha sonra
öğrenmiştir. Fahri Kopuz, aralarında
Refik Fersan ve Cevdet Çağla gibi
isimlerin de yer aldığı sınav heyetine
şunları söylemektedir: “Sevgili Cevdet, Refik; hamili kart yeğenimdir.
Bir şey biliyorsa alın, bilmiyorsa atın!”
Ardından Üsküdar Musıki Cemiyeti
günleri… Burhan Atalay, Aka Gündüz, Niyazi Sayın, Cüneyd Kösal, Şekip Ayhan Özışık, Avni Anıl, Sadün
Aksüt gibi ustalarla kesişiyor yolları.

Albümleri ‘altın plak’ aldı. İTÜ Türk
Müziği Korosu’nu 1977-1985 yılları
arasında yönetti. Aynı zamanda bu
okulda öğretim üyeliği de yapmaya
başladı. 1988’den itibaren İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu’nun
sanat yönetmenliğini yaptı. 1990’da
getirildiği Bursa Devlet Klasik Türk
Müziği Korosu’nun kurucu şefliği görevini 5 yıl boyunca başarıyla icra etti.
1998’de Kültür Bakanlığı tarafından
“Devlet Sanatçısı” unvanı verilen İnci
Çayırlı, yetiştirdiği onlarca talebesi ile
de musıki tarihimize adını yazdırdı.
31 Ağustos 2021 bu dünyaya veda
eden İnci Çayırlı’nın cenazesi Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı’nda ebediyete uğurlandı.

Gazino teklifini
kabul etmedi

Türkiye dışında Rusya, İsviçre, Romanya, Almanya, Fransa, Hollanda ve Japonya’da çok sayıda konsere çıkan İnci
Çayırlı, şöhretinin en parlak dönemlerinde ünlü bir gazino patronundan
yüklü bir ücret karşılığında (bir bavul
dolusu para) sahneye çıkma teklifi aldı.
Fakat bu baş döndürücü assolistlik teklifini kabul etmedi.
Çayırlı, “Çileli Bülbül” (1957), “Son
Nefes” (1978), “Kadın Asla Unutmaz”
(1968), “Ayrılık” (1972) gibi sinema
filmlerinin müziklerini yaptı. 2000 yılında belgesel olarak çekilen “Nazım
Hikmet Şarkıları” projesinde görev aldı.
İnci Çayırlı’nın anıları 2015 yılında Murat Derin tarafından “Müziğin Güzel
Günlerine Yolculuk- İnci Çayırlı’nın
Anıları” isimli kitapta okurlarına sunuldu. Kitapta, sanatçının sadece müzik
yolculuğu değil toplumun sosyal dönüşümü ile İstanbul’un dünü-bugünü de
zengin hatıralar eşliğinde yer aldı.
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ABD'de gösterilen 'Kedi' belgeseli hakkında Amerikan medyasında yazılanlara
baktığınızda ise belgesele duyulan hayranlığı görmeniz mümkün.
Ceyda Torun çekimlerden sonra gazetecilerle yaptığı sohbette şöyle diyordu:
"Çekimlerin sonunda kediler sayesinde
İstanbul'daki insanları ve kedilere bakan
insanları tanıdım, kalpleri temiz, şefkat,
merhamet dolu insanlar.

KEDILER
ŞEHRI
İstanbul deyince akla sadece boğaz,
camiler, çarşılar, köprüler ve birçok
güzelliğin yanında başına buyruk,
özgür sokak kedileri de geliyor.
Sokaklarda, evlerimizde, iş yerlerimizde kısacası hayatımızın birçok
yerinde kedilerle iç içe yaşıyoruz.
Bazılarının çok nadir terk ettikleri sabit yerleri bulunuyor. Kediler
sokaklarını paylaştıkları yaşadıkları
insanlarla da güzel ilişkilere sahip.
Evlerde birlikte yaşadıkları aile üyeleriyle ise unutulmaz anılar oluşturuyorlar.
Hayatın her yerinde varlar onlar.
Romanlarda, hikayelerde, şiirlerde,
filmlerde, dizilerde, belgesellerde...
Toplumun her kesimi tarafından da
kabul görüyorlar. Sosyete evlerinde,
köy evlerinde, camilerde, çarşılarda, saraylarda, devlet dairelerinde
endam ettiklerine şahit olabiliyorsunuz. Peygamberimizin sevgisini,
büyük sahabelerden Ebu Hüreyre’nin dostluğunu kazanmışlardır.

silerek bir hafta içinde öldüğünü ve
türbe civarında bir yere gömüldüğü
dilden dile söyleniyor.

İstanbul gibi devasa büyük şehirde
kediler, narin tarzlarıyla şehrin görünümüne masalsı, büyüleyici bir
hava katıyorlar.

Edebiyatımızın ünlü ve usta isimlerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar
kedisini emanet ederek “ Kedime
iyi bakınız. Onu aç bırakmayınız”
diye vasiyet etmiştir. Hüseyin Gürpınar’ın kedisi Heybeliada’nın simgesi olmuş herkes onu tanımış ve
korumuştur.

Kedilerin İstanbul’un yerlisi olmalarında Osmanlı’nın payı oldukça
büyük. Devasa imparatorluğun
başkentinde ve diğer şehirlerinde,
sokak hayvanları için kurulmuş vakıflar ve bu vakıflar adına çalışan
“Mancacı” lakaplı insanlar bulunuyordu. Mancacılar, sokak hayvanlarının beslenmesinden sorumluymuşlar. Günümüzde hayvan
barınakları ve buralarda çalışanların yanı sıra binlerce gönüllü insan
bu görevi sürdürmektedirler.
Kediler ve birlikte yaşadıkları insanlar arasında zaman içinde güçlü
bir bağ oluşuyor. Mevlana’nın hayatını kaybettikten sonra çok sevdiği
kedisinin de yemeden içmeden ke-

Ülkemizin önde gelen yazar, gazeteci ve mütefekkirlerinden
Mehmet Şevket Eygi'nin 4
Temmuz tarihinde yayınlanan köşe yazısında
"Vefatımda
kedim
sağ olursa, dostlarımdan biri ona
sahip çıksın, evine
götürsün,
ölünceye kadar baksın.
Öldüğünde
cesedini
beyaz bir

2,5 aylık çekimin sonunda o kadar mutlu bir şekilde ayrıldım ki İstanbul'dan, o
güzel insanlarımız bizimle düşüncelerini
paylaşan insanlar… İnanın filmde gördükleriniz binde biri bile değil. Kendilerini sokak hayvanlarına adayan, büyük
bir şekilde adamasa bile mama taşıyan,
su veren insanlarımız çok. Bunu hatırlamak da, birbirimize hatırlatmak da çok
güzel oldu”

sevgi ister. Gördüğü sevginin on katını verir. Bakan sevap kazanır. Bu iyiliği
yapacak olana şimdiden dua ediyorum,
teşekkür ediyorum.”diye seslenir. Eygi bu
yazısından kısa bir süre sonra vefat eder.
Kediye de yakın dostlarından Prof. Dr.
Aydın Gulan sahip çıkar.

Sosyal medyaya da
hakimler

Türk ve dünya edebiyatının en sevilen
isimleri arasında yer alan Peyami Safa,
Ahmet Hamdi Tanpınar, Tomris Uyar,
Orhan Veli Kanık, Nazım Hikmet, Metin Altıok, Oktay Rifat, Erol Güney, Behçet Necatigil, Ece Ayhan, Melih Cevdet
Anday, Necip Fazıl Kısakürek, Nilgün
Marmara, Haydar Ergülen, Sylvia Plath,
Edgar Allan Poe, Jean Paul Sartre, Frida
Kahlo ve Bukowski ve daha birçok yazar
gerek kedileri, gerekse kediler üzerine
yazdıklarıyla tanındı ve çok konuşuldu.

İstanbul gibi devasa büyük şehirde kediler,
narin tarzlarıyla şehrin görünümüne masalsı,
büyüleyici bir hava katıyorlar.

Dünyanın her köşesinde çok sayıda,
yazarın, şairin, sanatçının sırdaşı ilham kaynağı olmuşlardır.
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kebapçı tabelasının önünde verdiği pozuyla üne kavuşan Tombili, artık aramızda değil ama anısına yaptırılan heykel
Ziverbey sokaklarında anısını yaşatıyor.
İstanbul’un bazı noktalarında kedilere
sıkça rastlayabilirsiniz. Asya yakasında
Fenerbahçe Parkı ve Avrupa yakasında
Maçka Parkı, Eyüpsultan merkezden Piyerloti Tepesi’ne çıkarken merdivenler
kedileriyle çok meşhurlar. Her renkten
ve her yaştan kediyi buralarda görebilirsiniz hatta sevebilirsiniz de.

Kedili kütüphane

beze sarıp temiz bir yere gömsün.
Mütevazı bir hayvandır. Az yer, çok

Dünyaca ünlü bu Beyazıt kütüphanemizin bir diğer adının da Kedili
Kütüphane olduğunu duymuşsunuzdur. Kütüphanenin kitapları kadar bir
dönem kedileri de ünlüymüş. İsmail

Saib Sençer’in kütüphaneni müdürlük
yaptığı dönemde kütüphanenin sahibi
adeta kedilermiş. Kedi sayısının 100’ü
aştığı zamanlar olurmuş ve bu sebeple
Bayezid Kütüphanesi’ne “Kedili Kütüphane” de denmiş zamanında. Kedilere bakmak için maaşının büyük bir
kısmını harcar; her gün bir leğen ciğer,
bir leğen süt, bir leğen de su bırakırmış
önlerine. Kitap okurken omuzunda
mutlaka birkaç kedi olurmuş. İsmail Saib Sencer kedilerine çok düşkün
olduğu için aç kalabilirler korkusuyla
çoğu zaman dostlarının davetlerine
bile gitmezmiş.

Ülkemizin ve dünyanın en ünlü
kedisi Gli idi
İstanbul’un en ünlü kedisiyse hiç şüphesiz
Gli’ydi. 2004 yılından beri Ayasofya Camisi’nin adeta koruyuculuğunu üstlenen Gli,
maalesef 2020 yılında aramızdan ayrıldı.
Instagram sayfasında 100 bin takipçisi
olan Gli, Ayasofya’nın benzersiz atmosferini resmeden binlerce fotoğrafta yer aldı
ve 15 yılın ardından artık Ayasofya’nın bir
parçasına dönüşmüştü. Gli, muhtemelen
dünyanın en ünlü kedilerinden biriydi.
Ayrıca Üsküdar’da Hüdai Camiinin kedisi
de cemaatin sevgilisi durumunda. Çoğunlukla camide olan kedi namaz kılanların
arasında geziniyor.
Bir fotoğrafıyla “caps” ünlüsü olan ve

‘Kedi’ belgeseli
Yönetmenliğini Ceyda Torun'un yaptığı ‘Kedi’ belgeselini izleminizi öneriyorum. Belgeselde kedilerin gözünden
İstanbul'u görme tanıma şansına sahip
oluyorsunuz hem de İstanbulluların ağzından kediler ile kurdukları ilişkiyi dinliyorsunuz.
Ceyda Torun takdire şayan çalışmasında, Sarı, Bengü, Aslan Parçası, Psikopat,
Deniz, Gamsız ve Duman isimli kedileri
ve sokaktaki insanlarla kurdukları ilişkileri çok güzel anlatmış. Yedi tepeli şeh-

Kediler Türkiye'de sokaklarda görmeye alışkın olduğumuz için gündelik hayatımızın bir parçasıysa
aynı zamanda sanal alemin de vazgeçilmez bir unsuru konumundalar.
Milyonlarca defa izlenen kedi videolarından sosyal medyayı ele
geçiren kedi görsellerine kadar kedilerin internette kurduğu saltanat
kolay yıkılabilecekmiş gibi durmuyor.
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Fuzuli bir iştir sanat (şiir). Yani gereksizdir. O olmasa da hayat devam eder,
edecektir. Hayat hep devam edecektir.
Bunu bilir Fuzuli ve o yüzden kendine
"Fuzuli” mahlasını seçer. Ve fakat aynı
zamanda faziletli demektir fuzuli…
Yani erdemli… Bütün erdemler gibi gereksiz! Dünyanın bütün kültür ve inanışlarında “birlik”tir övülen (tevhid)!
Neden? Çünkü insan ancak bir arada beraber yaşadığında hayatta kalır!
Bir’liği öven bütün şarkılar güzeldir, değerlidir. Bütün erdemlerimiz de birliğimizi sağlar, ona hizmet eder! Sanatkâr
buna hizmet eder, bu inancı ki birlik
ancak inançla sağlanır. Birliği bozacak, insanlar arası herhangi bir “çıkar”
çatışması, savaşında birlik sözcüsü sanatkâr nerede pozisyon alır? Sorunuzu
böyle algılıyorum! O halde bizden önce
yaşamış büyük sanatçılara mesela “ilk
örneğimiz” – arketipimiz – Homeros’a
müracaat edelim! Nerede durmuştur
Truva Savaşı’nda? Tam ortada…
Sanatçılar, yaşamayı bilmedikleri hayat
karşısında ve içerisinde duracak, pozisyon alacaklar ise hayat karşısında, Homeros gibi “tam ortasını” seçmelidirler!
Müziğinizi gür bir şekilde duyurmak, dinletmek ve popüler kültürün
tınılarından da uzak durmak mümkün mü?

anatçı Yücel Arzen yapmış olduğu
müzikle Batı ile Doğu arasında nasıl
bir köprü olunacağını ve kendi kültürel değerlerimizi nasıl ifade edeceğimizi bizlere sunuyor. Bu topraklarda
yüzyıllardır var olan eşsiz mirası dile
getirmek cesaret istiyor. Felsefe, edebiyat, tasavvuf ve modern sanata hakim
olarak eser üretmesi onu farklı kılıyor.
Her şekilde bir yafta barındırıyor bazı
görüşler. Hiç yaftalamadan Yücel Arzen’i dinleyenler ise onun bestelerindeki derdi, vurucu hissiyatı ve engin
birikimi anlayabiliyor. Ben de Yücel Arzen’i severek dinleyen ve takip eden bir
sanat meraklısı olarak; müziği, duruşu,
eserleri ve Hürriyet Çağrısı çalışması
üzerine muhabbet ettim.
Bizlere bir sanatçıda olması gereken
duruşu tanımlar mısınız?
Bugünlerde sıkça dile getiriliyor bu
düşünce; “sanatçı duruşu”! Yani sanat-

çıları, başlarına gelen kimi olaylardan
çıkarsayarak yaptıkları ve sergiledikleri sanatsal ürünlerine, o ürünlerindeki
teknik kapasitelerine, yeteneklerine,
entelektüel birikimlerine, yaşadıkları
çağda ya da kendinden sonra gelecek
kuşakları etkileme alanlarına, farklı bakış açıları getirebilmelerine (yeni
bir duyma, görme, yazma, hikaye kurma…) ve hepsinden önemlisi yeni fikirlere ilham verebilmelerine göre değil,
günümüz “ahlâki” normlarından hareketle sanatçıları duruş adı altında (yine)
ahlâki tavırlarına göre değerlendirip
hizaya çekmemiz gerektiğini zorunlu
kılan bu baskıcı tavrı değerlendirmek
isterim bu vesile ile.
Ürün yerine sanatçı hayatının fetişe
edilmesinin altında elbette tecimsel
kaygılar yatıyor. Modern sanat pazarı
bunu dayatıyor. Ürünün pazarlanmasında, ürünü yaparken sanatçının yaşadığı olağanüstü bir hayat olmalı ki ürün
daha çok paha etsin. “Sesin çok güzel,

“Açılan ağız anlaşılmak ister” böyle
söylüyor Heidegger! Ben de yazdıklarımı ve söylediklerimi biri için yapıp
duruyorum. O biri burada ve bu yüzyılda da olabilir, başka bir dil, coğrafya ve zamanda da olabilir… Arzum
onunla yeniden vücud bulmak! Buna
ister düşüncenin yazgısı ister zaafı deyin fark etmez. Düşüncenin arzusudur
bu! Söz söylemek ve söze sahip olmak
ve dahi anlaşılıp yayınlamak arzusu
(gerçekleşmek) popülerleşmek, güncelleşmek, işselleşmek, ayağa düşmek
rüsva olmak bahasına yapılır. Bu göze
alınır!
“Ünlülük, ancak başa gelinen bir şeydir!
E.. başa gelirse çekilir” diye yazmıştım
ilk albümümün karton kapağına…

yorumun da… Ama mutlaka bir hikayen olmalı!” diyor TV’de ses jürisi (!)
Mutlaka bir hikayesi olmalı bir malın
ki piyasa değeri artsın hatta Mono Lisa
gibi değerle üstü olsun.
Oysa asıl olan sanat ürünü değil mi?
O kalacak gelecek kuşaklara ve o aktarılacak!

Ama sanat eserini sanatçının hayatı ve
mutlaka “olağanüstü” bir hikaye ile ilişkilendirme gereği bugün sanatçıları aynı
zamanda ilginç, marjinal, olağanüstü
bir hayat hikayeleri yaşamaya, yaşamla
senkronize olmaya, yaşam akıp giderken maatteessüf onu durup yapmaya,
durmaya zorluyor! (gülüşmeler)

R Ö P O R TA J

leyiş biçimlerini içerir!
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Bir çağrı’dır… Hz. Bilâl’in çağrısını hatırlayınız! Neden bir MARŞ değil de
çağrıdır? Marş, adı üzerinde, adım…
adımlamak… yürüyüş… Ordular için
yazılır! Kelimenin tüm çağrışımlarına
vakıf bir entelektüel olarak Mehmet
Âkif, İstiklâl Marşı’mızı bildiğiniz üzere “Kahraman Türk Ordusu’na” ithafen
yazmıştı. Orduların marşı olur. Halkın
ancak çağrısı…

Müziğinizi gür bir şekilde duyurmak, dinletmek ve popüler kültürün
tınılarından da uzak durmak mümkün mü?

İstiklâl Marşımızın kabulünün yüzüncü yılı
için yapmış olduğu Hürriyet Çağrısı ile ilgili
konuşan Sanatçı Yücel Arzen şöyle konuşuyor: “Hz. Bilâl’in çağrısını hatırlayınız!
Neden bir MARŞ değil de çağrıdır? Marş, adı
üzerinde, adım… adımlamak… yürüyüş…
Ordular için yazılır! Orduların marşı olur.
Halkın ancak çağrısı…”

S

NO 017

Duruş –durmak– hayat akarken durmak… Yani pozisyon almak… Fransızca poz vermek… Bir pozunuz olmalı
değil mi? Ama ahlâki bir poz…

“ORDULARIN
MARŞI
HALKIN İSE
ÇAĞRISI
OLUR”

M. EMRE YAPRAKLI

EYLÜL/2

İlk ezan Hz. Bilâl’e neden okutuldu?
Yücel Arzen olarak edebiyatı ve kültürel değerleri müziğinizle özenle
işliyorsunuz. Edebiyata ve kültürel
değerlere özellikle mi temas etmek
istiyorsunuz?
“Özellikle” temas etmek istiyorum evet.
Ama hangi edebiyat birikimine yazılmak
istiyorum? Akan hangi suya atlamak,
hangi zincirin halkası olmak istiyorum?
Benim de derdim günüm ezilenlerin
kültürünün sesi olmak! Kendimi tarih
ve medeniyetler yapan o suskun, güçlüler tarafından susturulmuş insanların
sözcüsü kıldım nedense.
İlk ezan Hz. Bilâl’e neden okutuldu?
Çünkü sesi daha önce hiç duyulmamıştı, köleydi çünkü ve hiç konuşmamıştı… Daha önce hiç istememiş, hiç
bildirmemiş, hiç duyulmamış… hiç
çağırmamıştı! O yüzden ilk çağrı ona
yaptırıldı. Sanıldığının aksine (ki çok
cahilce bir yorumdur!) sesi “güzel” olduğu için değil! Bir ara “güzel” üzerine
de konuşmak isterim… (gülüşmeler)
İntifada eseriyle Filistin’de İsrail
zulmüne uğrayan mazlumlara destek oldunuz. Müziğinizin yaralara
merhem olma hali nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Müziğinizle mücadele etmek size nasıl
bir güç veriyor?
Sosyal medyada Pink Floyd – Roger
Waters’ın insani duyarlılıkla Filistin
Halkı ve özgürlük mücadelesinin yanında yer aldığını gösteren açıklama
ve videosunu gördükten sonra sanatçının ünlü The Wall / Another Brick

In The Wall şarkısının tema müziğine
Türkçe sözler yazdım ve seslendirdim.
Sonrası daha ilginç oldu… Pakistan’dan
Gana’dan, Afganistan, Bosna, Vietnam,
Senegal, Katar, Arnavutluk… ve daha
bir çok yerden insanlar, müzisyenler
kendi dillerinde İsrail Hükümetinin
zulmünü eleştiren sözler yazıp seslendirip, görüntülerini paylaştılar. Müthiş
bir hareket oldu. Bir “duruş” değil! Sanatsal bir hareket oldu!
Türk şiirinin bütün şairleri bendedir
Mehmet Âkif Ersoy ve Necip Fazıl
Kısakürek gibi büyük şairlerin şiirlerini bestelediniz. Edebiyatın müziğe uyarlanması ve sevdiğiniz üstatların sesini kendi ritminizle dile
getirmek nasıl gelişti? O bestelerde
bu şairlerin ruhunu nasıl hissettirdiniz?
Hep vardı. Ta konservatuar yıllarımdan, elime sazı ilk aldığım yıllardan
beri Fuzuli’den Şeyh Galip’e, Nabi’ye,
Gevheri’den, Yunus Emre’ye, Karacaoğlan’a, Namık Kemal’den, Ahmet Haşim’e, Yahya Kemal’e, Mehmet Akif ’e,
Nazım Hikmet’e… Necip Fazıl’dan,
Attila İlhan’dan, Behçet Necatigil’e,
Turgut Uyar’dan, Ahmet Arif ’e… Türk
şiirinin bütün şairleri bendendir, ben
onlardanım!
15 Temmuz'un 5. yılına özel, 'Hürriyet Çağrısı' adlı eseri hazırladınız.
Müziğinizle 15 Temmuz ruhunu
yansıtmanızın hikâyesi nasıl oluştu?
Notalarınızın arasına neler gizlediniz?
Bildiğiniz üzere bu yıl 2021 İstiklâl
Marşımızın kabulünün yüzüncü yılı.
İstiklâl Marşı çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türklerin Anadolu’yu “vatan” diye adlandırmalarının hem öyküsünü hem gerekçesini hem kendimize
hem birbirimize hem de tüm dünyaya
haykırdıkları ve üzerinde harf harf, kelime kelime kelime hem fikir olup anlaştıkları ulusal mutabakat metnidir.
İstiklâl Marşımızın 100. Yılında istiklâl şairi Mehmet Akif Ersoy’a Türk
gençleri ile birlikte bir cevap vermek,
“buradayız” demek gerekiyordu. Dolayısıyla Akif ’e bir cevap niteliğindedir
çağrımız. “Korkmuyoruz” diye başlar
ve hem klasik hem popüler bütün söy-

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Senfoni orkestrası ve Korosu ile
seslendirdik eseri. 15 Temmuz Derneği’nin ve Gençlik Ve Spor Bakanlığı’mızın desteği ile dinleyiciyle buluştuk. Az
önce de açıklamaya çalıştım; klasik batı
müziğinin, İstanbul ve halk müziğimizin olanakları ve popüler pop-rock ve
RAP müziğinin olanakları ile besteledik ve icra ettik eserimizi. Desteği olan
herkese teşekkür ederiz.

HÜRRİYET ÇAĞRISI

Korkmuyoruz!
Gecenin karanlığından hiç korkmadık!
Korkmuyoruz!
Nazlı hilâl bize cesaret veriyor!
Kaybolsak; buluruz… Yolumuz Hakk’ın
yolu
O yıldız gökte bizim için parlıyor!
…
Uyansın uykusundan tüm mazlumlar
Yıkılsın önümdeki dağlar taşlar
“Yarından yakın…” diyen o umutlar
Yarın değil! Hemen şimdi!
Kükremiş sel gibiyim aştım geldim
Kimseye vermem seni hürriyetim
Bir hilâl uğruna batsın güneşlerim
Yarın Değil! Hemen Şimdi!
Ey hürriyet! Sen ezelden beri hakkımsın
Ey gençliğim kaldır yine eğilmez başını
Hem istiklâl hem hayat hakkım!
…
Kanadı kırık bir kuştum ben oysa sustum geçen yüzyıl boyunca
Artık yok… Yeter sen de susma! Hür
yaşa… Yine de hür yaşa
X, Y, Z kuşağı, değil hiç biri ben Türk
genciyim
Kim bana zincir vuracakmış ya da bana
kim haddimi bildirecekmiş
Beni bende boğmak isteyenler, beni
kendime gömmek isteyenlere ne dedi
Akif?
“Hayat yok sana… İstiklâlin yoksa!”
Saçıma sakalıma karışanlar, dinime
dilime uzananlar;
Hilâlin altında bize fark yok!
Hilâlin altında bize fark yok!
Korkmuyoruz kapkara geceden!
Hiç korkmuyoruz biz zalimden!
Hürriyet hakkımdan ezelden… Yarın
değil hemen!
Ey hürriyet! Sen ezelden beri hakkımsın
Ey gençliğim kaldır yine eğilmez başını
Hem istiklâl hem hayat hakkım!
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SERCAN AKSU

Naime
Erkovan

GENÇ HİKÂYECİYE
YOL İŞARETLERİ-II

H

ikâyeciler de genel anlamda yazardır. O yüzden
bu öğütler sadece hikâyecilere değil, yazmayı
düşünen herkesedir. İnsan, zaman zaman hayatından hatta yaşadığı dünyasından şikâyet etse de varlığını ebedî kılmanın yollarını arar. Ben de buradaydım, demek ister gibi kendini ölümsüzleştirmenin
peşine düşer. Bu bazen resimle olur, bazen heykelle,
bazen besteyle ama çoğu kez de kolay olduğu zannedilen yazıyla.
Yazı yöntemini seçenler, yazmanın ne olduğunu
bilmeden masa başına oturur genellikle. Büyük bir
hevesle kalem ele alınır fakat kısa sürede yazma
eylemi, onu seçeni çileden çıkarır. Çünkü bu iş, sanatlar içinde en çok hafife alınanı, kolay görünenidir.
Oysa tek bir cümlenin uzaktan basit görünen havası,
bir anda dağılıverir de insan, güvenlik önlemleri son
derece ileri bir kaleyle karşı karşıya olduğunu anlar.
Bunu anladığında geç kaldığını da görür. Ne kaleye
giriş vardır ne de geriye dönüş; tek gerçek, bu duvarların aşılması gerektiğidir.
Böyle bir durumda kalmadan önce, kaleyle karşılaşmış birinin yol boyunca aldığı darbelerden ders
almak ve belki bir gün yazmak isteyenler için birkaç
şey söylemekte fayda var.
Kaleye Girmeden Önce:
• Yazma kalesi de sanatlardan biridir. Onu asla hafife
almamalı.
• Her sanatın temelinde övgüler ve alkışlar değil, çalışmak yatar.
• Daha önceden yazma kalesine girmenin yollarını
arayanların sözlerine ve tecrübelerine kulak vermeli.
• “Bu iş çok kolay”, “Yazarım ben” gibi cümleler, insanın ayağına bağladığı taşlardır. Onlarla ne uçabilir
ne de yüzebilir.
• Yazmak için bir konu yüzünden uykusuz kalmayı,
onu her gidilen yere taşımayı göze almalı.
• “Ünlü yazarın villası”, “Milyonlarca baskı yapan
kitap” gibi cümleleri daha yoldayken buruşturup
atmalı.
• Yazılacak eserle dünya yerinden oynamayacak.
Hatta belki de gerçek okurlara ulaşılmadan ölünüp
gidilecek. O yüzden daha baki olan şeylere bel bağlamalı.
• Yazmak, dünyanın en önemli işi değildir. Ama yazamamak da dünyanın sonu değildir. Yeryüzünde
başka meslek gruplarına da ihtiyaç var.
• Eleştiriyi göze almayan kişi, yola çıkmayıp evinde
oturmaya devam etmelidir. Farklı bir bakışla ev de
şahane bir yere dönüşebilir.
• Edep, her eylem için gereklidir. Daha yol akla düşmeden onu kuşanmakta fayda var.
• Geçici bir hevesle değil, yakıcı bir istekle bu işe baş
koymalı ki ilk zorluk karşısında ayaklar gerisin geri
dönmesin.
• Yazmak dahil hayattaki her şeyin kısmete bağlı olduğu hatırdan çıkarılmamalı.
Devamı litrossanat.com'da

Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri
inekleri bayılttı

“BIR İŞTE
KOMEDI
GÖRÜNCE
BÜYÜK BIR
ŞEVKLE
BAŞLIYORUM”

Başrolünde Tom Cruise'un oynadığı Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminin
setinde kullanılan bir cihaz, bölgedeki inekleri bayılttı.
Güven
Adıgüzel

MUNCH’UN ÇIĞLIKLARI

E

Bu sayıda, hepimizi
güldüren başarılı tiyatro
sanatçısı Osman Doğan ile
bir araya geldim. Değerli
oyuncu, birbirinden samimi
sorularıma bakalım nasıl
yanıtlar vermiş hep birlikte
okuyalım.
Merhaba Osman Bey, nasılsınız?
- Çok şükür iyiyim. Pandemi sonrası Esenler
Belediyesi’nin bizi 2 defa seyircimizle buluşturmasından sonra daha da iyi olduk.
Sizin hakkınızda merak ettiklerimi soracağım ayak üstü sohbetimize başlayalım mı?
- Başlayabiliriz, ben hazır ve nâzırım. Yollayın
gelsin.

😊

Yazmak mı? Oynamak mı?
- Tabii ki oynamak. Yazmak hadisesini 2015’te
bıraktım.
Bir işe başlamadan önce sizi ne motive eder?
- Bir işte komedi görünce büyük bir şevkle başlıyorum.
Türkçede en sevdiğiniz kelime?
- "Külliyen." İşimiz gücümüz külliyen tiyatro.
Türkü mü? Arabesk mi?
- Tabii ki türkü. Türkülere bayılıyorum.
Kuzguncuk’ta çay içmek mi? Eminönü'de
balık ekmek yemek mi?
- Ölümcül bir soru olmuş. Mümkünse Eminönü'de balık ekmek yedikten sonra Kuzguncuk’ta çay içmek.

😊

😊

Şehir hayatı mı? Köy hayatı mı?
- Köy hayatının çok hayalini kuruyoruz. İstanbul’u çok seviyoruz ama köyümüzü özlüyoruz.
Tarihte sizi en etkileyen olay?
- Bedir Savaşı’nda Peygamber Efendimizin
(S.A.V) namaz kılma hadisesi tüylerimi diken
diken eden olaydır.
Dünyada en sevdiğiniz şehir?
- Belçika’nın Brugge şehri.
Dünyada bir şeyi değiştirmek isteseniz bu
ne olurdu?
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A
- Sanatın özellikle tiyatronun bizim coğrafyamızda çok daha kıymetli olduğunun anlaşılmasını isterim.

ktör Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı Görevimiz
Tehlike 7 (Mission Impossible 7) filminin İngiltere Galler’deki çekimlerinde, paraşütle atlama sahnelerinin güvenliğini sağlamak için kullanılan bir cihazın bölgedeki inekleri
bayılttığı ortaya çıktı. Tom Cruise (59), geçen ay çekimler
için helikopterden 4 kez paraşütle atlarken alanda dronların

uçmasını önlemek için yüksek frekansda gürültü yayan bir
cihaz kullanıldı. Ancak aygıtın güçlü etkisi, bölgedeki ineklerde kafa karışıklığı yaratarak bayılmalarına neden oldu.
Durumun anlaşılması üzerine cihaz kapatıldı ve inekler
normal hayatlarına geri döndü.Görevimiz Tehlike 7 Eylül
2022’de vizyona girecek.

Türk sinemasında en sevdiğiniz film?
- Tartışmasız "Vizontele."
En beğendiğiniz tiyatro sanatçısı?
- Yılmaz Erdoğan.
Bu mesleği yapmasaydınız hangi mesleği
yapmak isterdiniz?
- Galiba işsiz kalırdım.
Geçen denedim tiyatro dışında hiçbir iş elimden gelmiyor.

😊

😊

Birinden aldığınız en güzel iltifat?
- “Abi çok güzeldi oyun be!”
Tiyatroya başlamak isteyen gençlere 3
önemli tavsiye?
- Bolca radyo tiyatrosu dinleyin, sesli kitap dinleyin, her bulduğunuz tiyatro oyununa gidin.
En son okuduğunuz kitap?
- Suat Köçer’in “Münferit Bir Olay” kitabı. Tavsiye ederim!
En büyük tutkunuz?
- Sözsüz bir oyun oynamak. Ama öncelikle
dünya insanlığına işler yapmak arzum.
Sahnede unutamadığınız bir anınız var mı?
- Sahnede bir arkadaşımızın yanlış yerden çıkması üzerine arkadaşımızın o an kilitlenmesi,
seyircinin gülmemek için kendisini tutması ve
bizim çaresizliğimiz halen akıllardan çıkmayan
bir an.

😊

Ve sırada son soru; hayatta örnek aldığınız
kişi?
- Sahne anlamında, tiyatro anlamında Yılmaz
Erdoğan.

Yıldız Avcısı' isimli heykel ana
vatanına dönmüyor

Venedik Film Festivali'nde
ödüller sahiplerini buldu

ABD mahkemesi. Türkiye'nin Yıldız
Avcısı isimli tarihi eserin iade edilmesi
için yaptığı başvuruyu 'Geç kaldınız'
diyerek reddetti.

İtalya’da bu yıl 78.si düzenlenen Venedik
Film Festivali'nde 'Altın Aslan' ödülünü
‘Happening’ filmiyle yönetmen Audrey
Diwan aldı.

Anadolu'dan onlarca yıl önce kaçırılan Yıldız Avcısı (Guennol Stargazer) isimli 6000 yıllık tarihi eserin
iade edilemeyeceğini açıklayan New York Mahkemesi,
kararına gerekçe olarak Türkiye'nin heykel üzerinde
hak iddia etmek için geç harekete geçmesini gösterdi.
Manhattan Bölge Mahkemesi Hakimi Alison Nathan,
Türkiye’den 1906 yılında kaçırılan 22.9 santimetrelik
heykelin iadesi için Ankara’nın yeterli kanıt sunmadığını da belirtti. Christie’s müzayede evi, göğe bakan kadın figürünün milattan önce 3000 ile 2200’lere
uzandığını ve bu eserin Anadolu’ya ait bugüne kadar
en iyi korunmuş mermer kadın figürlerinden biri olduğunu açıkladı. ABD’li iş insanı Michael Steinhardt,
1993 yılında eser için 1.5 milyon dolar öderken heykel
2017 yılında Christie’s müzayede evinde satışa çıkmış
ve 14.5 milyon dolara satılmıştı. Fakat alıcı daha sonra
bu eseri almaktan vazgeçmişti. Eser o günden beri Christie’s müzayede evinde bulunuyor.

Festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül 'Altın Aslan'ı, yönetmenliğini Audrey Diwan'ın üstlendiği 'L'evenement (Happening)' filmi kazanırken en iyi yönetmene verilen 'Gümüş Aslan' ödülüne ise 'The Power
Of The Dog' filminin Yeni Zelandalı yönetmeni Jane
Campion lâyık görüldü.
Gecede en iyi erkek oyuncu ödülünü 'On The Job: The
Missing 8' adlı filmde gösterdiği performansla Filipinli
John Arcilla, en iyi kadın oyuncu ödülünü ise 'Parallel
Mothers' filmindeki rolüyle ünlü aktris Penelope Cruz
aldı. Festivalde jüri büyük ödülünü 'È Stata La Mano
Di Dio' filminin İtalyan yönetmeni Paolo Sorrentino
alırken jüri özel ödülü ise 'Il Buco' filminin yönetmeni
İtalyan yönetmen Michelangelo Frammartino'ya verildi. En iyi senaryo ödülünü de 'The Lost Daughter'
filmini yazıp yöneten ABD'li yönetmen Maggie Gyllenhaal kazandı.

dvard Munch’un 1893 yılında resmettiği "Çığlık" adlı tablosunun sol üst köşesine kurşun
kalem kullanılarak, küçük ve zor seçilebilir bir yazıyla bırakılmış bir not: sadece bir deli tarafından
çizilebilir. Bu yazının, yapılan testler sonrasında
ressamın kendisine ait olduğu kanıtlanmıştı. Evet
öfkeli bir çılgının eylemi değil, bizzat ressamın
kendisi tarafından eserine iliştirilmiş küçük bir
nottur bu. Günlüklerine göre, Hayatın Frizleri adlı
serinin bir parçası olan Çığlık (ilk adıyla Umutsuzluk) adlı eseri ilk görücüye çıktığında aldığı yoğun
eleştiriler ve akıl sağlığı hakkında yapılan sorgulamalar ressamı çok üzmüş, Munch belki de "deli
işi" olarak nitelendirilen tablosunun içinde ironik
bir protesto düzenlemişti.
Aslında kendisini bildiği günden beri derin bir
anksiyete yaşayan ve bunu bir ifade biçimi olarak
sanatıyla "ortaya çıkaran" Munch, "bu anksiyete
ve hastalık olmadan dümensiz bir gemi gibi olurdum," cümlesini kuracak cesareti de gösteriyor.
Burda bilinçli bir bilinçsizlik hali var. İcra ettiği
sanatıyla yol aldığı fırtınalı denizlerde, bu ruh halinin ona pusula olduğunu ve yolunu bu derin duyuş sayesinde bulduğunu söylemesinde, yaratıcı
dehanın sınırları da saklı. Munch, aklını yitirdiğini
değil, sanatını icra ederken bir üst kata taşındığını düşünüyor sadece, sadece bir deli olduğuna
dair protest notu böyle de okunabilir.
Edvard Munch, hem kendisinden sonra gelen sanatçıları, hem de popüler kültürü derinlemesine
etkileyen ikonik tablosunda, günbatımı manzarasının eşlik ettiği bir köprüde, ağzı açık, ellerini şakaklarına bastırmış bir figürü, yüzündeki dehşet
ifadesiyle birlikte gösterir/anlatır bize. Kan-kızıl
bir gökyüzünün altında iskelete benzeyen bir ikonun varoluşu, mekândan izole edilmiş tek başına
bir eylem gibidir. Ekeberg tepesinden Oslo'nun
genel görünümünü yansıtan mekân; köprüdeki diğer iki insan, fiyorttaki tekne ve atmosferi
baskılayan sedef bulutlarıyla bir yardım çağrısının görmezden gelinişini de resmeder. Buradaki
çığlık (çağrı) katarsise pek benzemez. Cenine
benzetilen duruşuyla çığlık atmayan ama bizatihi çığlığın kendisi olan figür, aslında korkunç
bir gürültüden korunmak için kulaklarını, hatta
bütün ruhunu kapatmaya çalışıyordur. İçerden
hissedilen bir dış etken olarak doğanın çığlığıdır
aynı zamanda bu. Munch’un 13 yaşındayken kaybettiği ablası Sophie’nin tedavi gördüğü akıl hastanesinin tablonun arka fonundaki koyda yer aldığı, buradan gelen korkunç çığlıkların-iniltilerin
dehşetiyle kendi portresi olan ikonun kulaklarını
bu dehşet yüzünden kapattığı şeklindeki yorumlar da Çığlık’ın sınırlarını Munch’un kalbine doğru
genişletir.
Munch’un çığlık’ı varoluşun ıstırabıyla ilişkilendirilebilir elbette. Buna bir itirazım yok. Ama insanınkendi içinden dışarıya doğru taşan yardım
çağrıları karşısında modern dünyanın sessizliği,
daha baskın sanki burda. Böylesi bir çığlığın anlamına daha yakın duruyor bu eserin duygusu. Yani
çığlık değil sessizlik. Tablonun ilk adının umutsuzluk olması gibi. Sadece bir deli tarafından çizilebilirdi, evet. İmkânı olanın delirdiği bir çağda
bu içimizde taşıdığımız kimin çığlığı sorusuyla
birlikte Munch’un eserine iliştirdiği o küçük nota
tekrar geri dönebiliriz o halde.
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TÜRK VE
DÜNYA
EDEBİYATINDA

PATİ
SESLERİ

HALIL İBRAHIM AYGÜL

Truman Capote, Tomris Uyar, Lale
Müldür, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ernest Hemingway, Michel de
Montaigne, Orhan Pamuk, Albert
Camus, Mark Twain, Jean Paul
Sartre, Nazım Hikmet Ran ve Haydar Ergülen’in ortak özelliği nedir
desem “edebiyatçı” olmaları mı dersiniz? O kesin zaten. Ama diğer bir
ortak özellikleri de Nurullah Ataç’ın
“İlle herkes sevsin demeyeceğim,
ama ben, sevmeyenlerle anlaşamam.” diye bahsettiği kedilerle tabloluk fotoğrafları olmalarıdır derim.
Birçoğumuz belki de edebiyatta pati
seslerini ilk defa HYPERLINK "https://tr.wikipedia.org/wiki/Charles_
Perrault" Charles Perrault’un, insanları aldatarak yoksul efendisi için
zenginlik ve saygınlık elde etme peşinde koşan bir kediyi anlattığı “Çizmeli Kedi” kitabında duymuşuzdur.
Bir İtalyan halk hikâyesi olduğu
için öncesinde ve sonrasında Erich
Kastner gibi birçok yazar tarafından
da kaleme alındığını biliyoruz. Bu
sayımızda benim için ilklerden biri
olan “Çizmeli Kedi”yi unutmayıp,
yer verdim.
Kedi ve edebiyat dendiğinde çoğu
defa Ahmet Hamdi Tanpınar’ın iki
eliyle ve babacan bir tavırla tuttuğu
kapkara kedili siyah beyaz fotoğrafı
gelir aklıma. Duyduğum kadarıyla
kedisinin adı “Haydut” yahut “Kafka”. Milletçe nankör diye namlandırdığımız kedileri Ahmet Hamdi Tanpınar, “Huzur” romanında “...bir kedi
kadar kanaatkâr hayat...” şeklinde
tanımlamasıyla kediler hakkındaki
tüm genellemeleri alt üst etmiş. Bu
sayımızda Türk ve dünya edebiyatında pati seslerinin gümbür gümbür duyulduğu 12 eser tespit ettim.
Bu eserlerden 6’sı yerli 6’sı yabancı
yazarın kaleminden çıktı. Beşir Ayvazoğlu, Adnan Binyazar, Salah Birsel, Damla Yazıcı, Şerife Çağın, Sadık Yemni, Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann, Edgar Allan Poe, Charles Bukowski, Günter Grass, Mihail
Bulgakov ve Erich Kastner gibi usta
edebiyatçılar tarafından kaleme alınan bu eserleri acilen okumanızı,
evimiz ve bahçemizin önemli birer
fertleri olan Meriç, Pofuduk, Bektaş,
Yabani ve diğer tüm kedilerim şiddetle tavsiye ediyorlar. İyi okumalar
dileriz.

Can

Şairin Kedisi

Kediler

Adnan Binyazar

Salah Birsel

2005 Orhan Kemal Roman Armağanı’nı kazanan yazar, öykülerini
Şairin Kedisi’nde bir araya getirdi.
Geleneksel öykü anlayışını aşan çok
katmanlı bir yapısı var bu öykülerin.
Bu çok katmanlı ortamda, duyarlıkların kalem değmemiş derin bölgelerine uzanıyor Binyazar; şiirselliğin
beslediği büyüleyici bir söylemle
acının, hüznün, sevinin duygu uçlarıyla dokuduğu bir gökkuşağının içine sokuyor okurlarını. Yazınsallığın
sınırlarını zorlamadan onları yaşamı
güzelleştiren, renklendiren incelikler ölçüsünde, körelten, zehirleyen
çirkinliklerle de yüz yüze getiriyor.
Öykülerin, insanı sarıp sarmalayan
çok boyutluluğu, onların okunurluk
katsayısını artırıyor. Kimi öyküleri,
insanoğlunun yaşamı çekilmez kılan
edimleri karşısında koparılmış bir
çığlık, kimileri de insanoğluna sunulmuş bir güzelleme.

Sel

Salâh Birsel, on dört kitaptan oluşan 1001 Gece Denemeleri serisinin
on birinci kitabı Kediler'de oya gibi
işlediği denemeleriyle okuru gene
diyar diyar dolaştırıyor. Colette'in
kedilerinden el alıp kalemini Paris'in
civcivli günlerinde Rousseau'nun Diderot, Grimm, Hume ve daha niceleriyle gelgitli ilişkilerine ve bu gelgitler
arasında eserlerinin yazılma öykülerine uzatıyor. Miller, Dali, Gurdjieff,
Mishima, hayvanları insanlardan
çok sevdiğini söylemekten çekinmeyen Axel Munthe sayfalar arasında
arzı endam ediyor. Birsel, 1930'ların
İzmir'ini, burada geçen çocukluk
ve gençlik günlerini ise kahveleri,
lokantaları ve müdavimleriyle, sonradan ünlenecek simalar eşliğinde
sahneye sokuyor. En son da yaşamı
bir melodramı andıran şair Tokadizade Şekip gözlerimize bir damla yaş
konduruyor.

Edebiyatımızda Pati İzleri
Damla Yazıcı

Kara Karga

Bir kediyle uyumamış ya da bir köpekle
dostluk kurmamış yazar yoktur neredeyse!
Bu kitap çağdaş edebiyatımızın yaşayan
kıymetli on yazarının hayvanlarla olan
ilişkisini okurla buluşturuyor. F. Duman, İ. Aral, H. Ergülen, B. Uzuner, D.
Yücel, S. Okyay, N. Önderoğlu, H. Çubukçu ve M. Batmankaya mektuptan
öyküye, denemeden anlatıya uzanan
metinlerle hayvanlarla dostluklarını
büyük bir içtenlikle paylaşıyor. Kitabın
ikinci bölümünde ise, Neyzen Tevfik’in
bir yerlere gitmeyen Mernuş’undan
Nâzım’ın köpeği Şeytan’a, Nurullah
Ataç’ın kedi dostluğundan, Tevfik Fikret’in Zerrişte’sine, Bilge Karasu’nun
filozof kedilerinden, Fikret Otyam’ın
çalınan keçisi Nimetçik’e kadar uzanan
yelpazede yazarların hayvanlarla ilişkilerinden doğan ilginç olayları, anekdotları ve izdüşümler sizi bekliyor.

Kedi Edebiyatı
Şerife Çağın
Dergâh
Nasıl Kedici Oldum? / Beşir Ayvazoğlu, Kedilerle Nasıl Tanıştım / İnci Enginün, Kuyruklu Bir Korku: Kedi Fobisi / Esra Hatice Oğuz
Taşbaş, Ezop Fabllarında Kedi / Ebru Özlem
Yılmaz, Türk Efsanelerinde Kedi / Eren Akçiçek – Nagihan Baysal, Batılı Seyyahlar Gözünden Osmanlı Kültüründe “Kediler” / Metin
Menekşe, Klasik Türk Edebiyatında Hayvanlar
Âleminden Bazı Görüntüler ve Bir Kedinin
Mektubu: Hirre-nâme / Güllü Araç, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde “Kedi” / Nilgün Nurhan Kara, Kediler ve Köpekler / İnci Enginün,
“Kediler” / Fazıl Gökçek, Halid Ziya’nın Kedili
Hikâyeleri / Sevda Altunbaş, Heybeliada’dan
Burgazada’ya Kedi Adımlarıyla / Fatih Alper
Taşbaş, Kültürel Bir, İmge/İmaj Olarak “Fatih
Harbiye” Romanında Kedi / Yahya Aydın ve
daha fazlası…

Çizmeli Kedi
Saatler, Ruhlar ve Kediler
Kapı

Beşir Ayvazoğlu

Beşir Ayvazoğlu okurları, Türk Edebiyatının büyük yazarlarının hayret uyandırıcı
hikâyeleri arasında bir gezintiye çıkarıyor!
Beşir Ayvazoğlu, sizi kültür ve edebiyatımızın renkli dünyasında kısa bir gezintiye
davet ediyor. Bu kitapta modern edebiyatımızın Bektaşileri, medyumları, düellocuları, diplomatları, ütopyacıları, balıkçıları, intihalcileri, çirkinleri, kedicileri,
saatçileri ve saat meraklılarıyla tanışacak;
Namık Kemal’in babası ve oğluyla tuhaf
ilişkisini, Mehmed Âkif’in oğullarının
dramını, Paris’ten dönerken parası bittiği
için Venedik’te bir otelde mahsur kalan
Ahmet Hâşim’in nasıl bir panik yaşadığını, Abdülhak Şinasi’nin kendisini aşağılayan Yahya Kemal’den nasıl intikam
aldığını ve daha birçok şeyi öğrenecek,
ayrıca edebiyatımızın midesini iskandil
edeceksiniz.

Kediler
Charles Bukowski

Parantez

"Kediniz var mı? Ya da kedileriniz? Uyurlar, yavrum. Günde 20 saat uyuyup yine
de çok güzel görünebilirler. Heyecanlanmak için bir neden olmadığını bilirler. Bir
sonraki öğün. Ve arada sırada öldürecek
bir şeyler. Güçler tarafından yırtılmakta
olduğumu hissettiğimde bir ya da birkaç
kedimi seyrederim. 9 kedim var. Uyuyan
ya da uyuklamakta olan birine bakarım
ve gevşerim. Yazmak da kedilerimden
biridir. Yazmak yüzleşmemi sağlar. Beni
gevşetir. Bir süre için en azından. Sonra
devrelerim karışır ve baştan başlamak
zorunda kalırım. Yazarların yazmayı nasıl
bıraktıklarını hiçbir zaman anlayamadım.
Nasıl gevşerler?" Kediler'de Charles Bukowski'nin kediler hakkında yazdığı yazılar, öyküler, şiirler yer alıyor. Bu eserlerin
çoğu çeşitli yeraltı dergilerinde yayınlanmış, ilk defa bir kitapta derleniyor.

Kayıp Kedi
Sadık Yemni

Kırmızı Kedi

Genç bir kadın İzmir’de evinde ölü
bulununca MİT’e bağlı Emre Tuğrul
yönetimindeki beş kişilik özel bir ekip
bu kuşkulu cinayeti araştırmaya başlar.
Amaçları, bilinen bir suç şebekesinin İstanbul’da ikamet eden üst düzey adamlarından biri hakkında kanıt toplamaktır.
Bu araştırma sırasında suç örgütünün
polis-savcı-hâkim üçgeniyle işlettiği şantaj ve farklı düşünenleri ortadan kaldırma
düzeninin tam merkezine dalarlar. Narkotik polis şefleri, hukuk insanları, şantaj
uzmanları, Türkiye’de faaliyet gösteren
yabancılarla muhatap olurlar. Yüksek teknoloji kullanan Emre ile arkadaşlarının
araştırmaları şaşırtıcı sonuçlara gebedir.
Bir cinayetten yola çıkarak vardıkları yerde Türkiye’ye kurulmuş büyük kumpasların arka planları durmaktadır.

Can

Erich Kastner

Meşhur Çizmeli Kedi masalını bir de Erich
Kastner’den dinleyin! Babaları öldüğünde, değirmencinin üç oğlu mirası bölüşürler. En büyükleri değirmeni alır. Ortancalarının payına,
hiç değilse yük taşıyabilen eşek düşer. En küçükleri Hans’a miras kalan tek şey ise kedidir.
Bir kediyle nasıl geçinilir ki? Çok geçmeden,
bu kedinin öyle sıradan bir hayvan olmadığı
anlaşılır. Konuşabilen, ne yapılacağına dair
harika fikirleri olan bir kedidir bu. Tabii öncelikle yeşil bir av çantasına, bir çuvala ve uzun
çizmelere ihtiyacı vardır. Çağdaş çocuk edebiyatında çığır aşan yazarlardan Kastner, kendi
üslubu ve espri anlayışıyla, bu sevilen masalı
yeniden yorumluyor. Çocuklar bu maceralı
masalı hem tek başlarına hem de anne-babalarıyla okuyabilirler.

Kedi Murr'un Dünya Görüşü

Kara Kedi
Edgar Allan Poe

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Kapı

Karbon

Hoffmann, hayatının son yıllarında yazmış olduğu bu eserde Rabelais ve Sterne’ün muzip
edebiyatına olan vefa borcunu ortaya koyduğu
gibi, Kafka’dan Poe’ya, Bulgakov’dan Marquez’e
gerçekliğimizi anlatmak için doğaüstü anlara
başvurmuş olan çağdaş yazarların da izleyeceği
bir yol tutturmuştur. Hastalık hastası, insan sevmez besteci Johannes
Kreisler’in anılarını yazdığı kâğıtları kendi anıları için müsvedde olarak kullanan sıradan bir
kedinin hayat hikâyesini anlatmaya koyulan
Hoffmann’ın bu ikili anlatısı öylesine moderndir ki, okurlar onun zevkine ve hicvine ancak
20. yüzyılda yetişebilmiştir. Her bir sayfasında
Hoffmann’ın ustalığını ve öngörüsünü sezdiğimiz bu roman, şüphesiz yayımlandığı yüzyılın
en tuhaf kitaplarından bir tanesi.

Kedi ve Fare

Edgar Allan Poe’nun gizemli, sıra dışı öykülerinden biri Kara Kedi. Alışılmışın dışındaki olay
örgüsü, nerdeyse kriminal düzeyde detaylı bir
cinayet öyküsü okuyacaksınız. Cana kıymanın
zorluğu şöyle dursun, ruhunda cinayetin azabını hiç duymayan kahramanımız da yaşadıklarına inanmakta zorluk çeker. Kara Kedi’nin
darağacına dönüşümü onu etkileyecektir yine
de: “Başta dikkatimi çekmemişti. Lakin zamanla bu tüyler gözümde belirli bir şekle bürünmeye başladı. Bu figür, tüylerimi diken diken eden,
beni nefrete boğan, korkudan deliye döndüren,
olmaya yeltendiğim canavardan kurtulmak istememe sebep o korkunç şey; bir darağacıydı!”
Karbon Kitaplar, “The Black Cat”in yanı sıra Poe’nun dört öyküsüne daha yer veren edisyonu
İngilizce aslından Türkçeye çevirdi.

Usta ile Margarita

Günter Grass
Kırmızı Kedi
Avrupa, İkinci Dünya Savaşı’nın karanlığına gömülürken, ergenliklerini yaşayan bir grup genç,
günlerini Danzig Limanı’nda avarelik ederek
geçirmektedir. Ancak savaşın şiddeti yayıldıkça,
gençlerin yazgısı da tarihin bu dehşet verici döneminin koşullarıyla kesişecektir. Faresi yüzünden alay konusu olan 14 yaşındaki Mahlke’nin,
Nazi Ordusu’nda gösterdiği başarılarla ulusal
bir kahramana dönüşümünün öyküsü, yazarın
her zamanki grotesk diliyle görkemli bir başyapıt olarak karşımıza çıkıyor. 15 yaşında Hitler
Gençliği’ne, 17 yaşında Nazi Ordusu’na katılan
ya da katılmak zorunda kalan Günter Grass’ın
geçmişinin gölgesi hem romanın anlatıcısı Pilenz’de hem de Mahlke’de somutlaşıyor. Savaş
zamanında insanların kime ve neye dönüşmek
zorunda kaldığı, bu en unutulmaz metaforla
sorgulanıyor.

Mihail Bulgakov
Sel
Mihail Bulgakov'un başyapıtı Usta ile Margarita, ilk kez yazarının ölümünden 26 yıl sonra,
1966'da yayınlanabilmiştir. Mizah yeteneğiyle
olduğu kadar keskin yergileriyle de tanınan ve
tam da bu sebeple eserleri sansüre uğrayan Bulgakov bu eserinde de Sovyetlerdeki gündelik
yaşam tarzına ve giderek çarpıklaşarak, savunageldiği değerlerin tam aksi yönde bir aygıta
dönüştüren bürokrasinin işleyişi gibi meselelere
sert bir tokat indirirken şahitlerinin yüzlerine
tebessüm oturtmaktan geri kalmıyor. Sıcak bir
bahar günü, Moskova'daki Patrik Parkı'nda bir
yabancı peyda oluverir. Kendisini kara büyü uzmanı Profesör Woland olarak tanıtan yabancı,
tuhaf ekibiyle birlikte kısa sürede şehrin altını
üstüne getirir. Artık Şeytan ortalıkta at koştururken kimileri öte dünyayı kimileri de akıl hastanesini boylayacaktır.
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MESLEKİ
NAMUSUNDAN
ÖDÜN
VERMEDİ

BÜYÜK BİR
MÜCADELEYDİ
ONLARINKİ
Orhan Hakalmaz

Gamze Tüfekçi

NİDA TÜFEKÇİ
Ömrünü halk
müziğine
vakfetti…

64 yıllık yaşamını halk müziğine adayan Nida
Tüfekçi, aramızdan ayrılalı 28 yıl oldu. Halk müziği
davasını şahsının üzerinde tutan ve gece gündüz
bu amaç uğruna çalışan, isimler yetiştiren usta
sanatçı, doğru bildiğinden hiç şaşmadı. Bugün hala
sanat camiası tarafından büyük bir minnettarlıkla
anılan Tüfekçi’yi kızı ve öğrencilerinden dinledik…

MERVE YILMAZ ORUÇ
“7, 8 yaşlarındaydım herhalde. Sazla benim boyumu ölçtüklerinde saz 1 buçuk
karış uzun gelirdi benden. Sazın sapına
kolum yetişmezdi de teknesini bir duvara dayayıp öyle çalmaya çalışırdım...”
diyerek müziğe başladığı zamanları anlatan Nida Tüfekçi, bütün ömrünü halk
müziğine adadı. Kültürümüze yapmış
olduğu katkılarla halk müziği dünyasına
damgasını vuran Tüfekçi, 1 Mart 1929'da
Yozgat’ta doğdu. 1947'den itibaren Ankara Radyosu'nun Yurttan Sesler emisyonlarına ses ve saz sanatçısı olarak katıldı.
Sürmeli Tavrı ile saz çalıp, türkü söyleyen Nida Tüfekçi kısa zamanda dikkatleri
üzerine çekti. 1959'da İstanbul Radyosu'na atandı. 1976 yılında kadar TRT’de
çeşitli görevlerde bulunduktan sonra istifa etti. Aynı yıl İstanbul Türk Musikisi
Devlet Konservatuarı'nın kurucu üyeliğini yaptı. Yerel müziklerin derlenmesi

ve notaya alınması için büyük gayret
gösterdi. Derlediği 1000 kadar ezginin
yarısından çoğunu notasını yazmak suretiyle TRT repertuvarında yayımladı.
Onu diğer sanatçılardan ayıran güçlü bir
saz çalış tekniği vardı. Yetiştiği yöreye ait
ses kültürünün bütün özelliklerini küçük
yaşlarından itibaren sindirerek yaşatan
bir sanatçı olarak bu yeteneğini diğer yörelerin müziklerine de uyarladı. Türküler
onun kıymetlisiydi.

Sert ve kuralları olan biriydi. Ama bir
yandan da esprili, yumuşak bir tavrı vardı. Öyle bir babanız olduğunda
hayat size çok kolay olmuyor ama öğrenecek çok şeyiniz oluyor. Korumacı
bir yapısı vardı hem öğrencilerine hem
de bize karşı. Babam benim hocamda
oldu. Babamın hocalığını daha çok severdim. Halk müziği bizim hayatımızın
mihenk taşı idi. Her şey onun üzerine
kuruluydu. Evde asla kalitesiz bir müzik dinlenmezdi. Mesela o günün moda
şarkısını evde açıp dinlesek kıyamet
kopardı. “Kulağınız bozulur” derdi.
Kaliteli şeyler dinleyin derdi. Anormal
çalışırdı. Hafta sonları bile müzik dairesine gider notalamayı orada yapardı.
Ama bu bir iş değildi, aşktı onun için.
Her sabah evde bağlama çalışırdı. Halk
müziği çalışmak üzere kurulu bir hayatı vardı. İnsanlar ona çok güvenirdi.
Mesleki namusu yüksekti. Hiçbir şey
uğruna doğru bildiği şeyden vazgeçmezdi. Müzikle ilgili eleştirildiği noktalar oldu. Ama babam geri durmazdı.
Türkiye radyolarında bugün kaliteli
halk müziği yapılıyorsa onun çok büyük payı vardı. Her yörenin kendi üslubunca çalınıp okunmasını bunun bir
renk olduğunu söylerdi. Bütün hayatını
küçük bir memur maaşı ile halk müziğine bağlamış bir adamdı. Yurt içinde
ve dışında halk müziği için çalıştı. Babam kendini o kadar çok halk müziğine
vermişti ki evdeki çocuğu ne durumda
farkında değildi. Konservatuar sınavına gireceğim, “Bana senin kulağın nasıl bir dinleyeyim” dedi. Düşünün ben
19 yaşındayım o zamanlar ve babamın
benden haberi yok. Beni dinleyince “ne
kadar kabiliyetlisin” dedi. Öğrencilerine de hep babalık yaptı. Bugün hala bu
şekilde anılıyorsa sebebi bu. İki binden
fazla türküyü notaya aldı.

D O S YA

SÖZÜ
KANUN BİR
KÜLTÜR SANAT
ADAMI
İDİ
Süleyman Şenel

Soner Özbilen

Küçüklüğünden itibaren hep bir Tüfekçi hayranıydım. O zamanlar tanışmıyorduk. Şahsen Tüfekçi’yi İstanbul
Pendik’te bir yazlık sinemada gördüm.
Onun radyoda olduğunu duyunca orayı dinlemeye başladım. Radyoyu sürekli arar Tüfekçi ile görüşmek isterdim.
Günün birinde bir ses bana “Ne yapacaksın Tüfekçi’yi” dedi. “Ben hemşerisiyim kendisinden ders almak istiyorum”
dedim. Sonra bana açık adres verdi.
Hemen oraya gittim. Nida Tüfekçi’nin
kayınvalidesi açtı kapıyı. Beni Aksaray
Musiki Cemiyeti’ne gönderdi. 1963 yılından 66 yılına kadar orada ders aldım.
TRT, o yıl sınav açtı. Sınavı kazandım.
O dönem Tüfekçi halk müziği şube
müdürü idi. Evraklar onun masasına giderdi. Benim fotoğraflı formumu
görmüş, derse geldi cemiyete. Beni parmağıyla işaret etti. “Kalk bir türkü oku”
dedi. Yozgat’tan türkü okudum. “Nerelisin” dedi, “Yozgat, Boğazlıyan” dedim.
O zaman abim ile okul arkadaşları olduğunu söyledim. Bana bir türkü daha
okuttu. Daha sonra kıdemliler arasına
oturmamı söyledi. Diğer sınavlardan
da geçtim ve İstanbul Radyosu’na stajyer sanatçı olarak burslu başladım. Akşam 5’te mesai biter, sonra 9’a kadar
dersler alırdık. 1969 yılında da kadroya
alındım. Hocam beni Orta Anadolu
türkülerine yönlendirdi. Sazı, kendi döneninin en fevkalade çalan sanatçısıydı.
Eli hep bizim üzerimizdeydi. Bir gün
ders bitti dışarı çıktık, taksi bekliyoruz.
Beklerken gazetecilik derneği başkanı
geldi yanımıza… “Ne bekliyorsunuz
hocam sizin arabanız yok mu?” dedi.
Nida Hoca elini omzuma attı ve dedi ki
“Benim katım, yatım, malım, mülküm
işte bunlar…” Aramıza öyle bir mesafe
koyardı ki hem otoriter hem babacan
hem de öğretici idi. Tüfekçi’nin öğrenci
olmak Allah’tan bir lütuf gibiydi. Sesimin ekmeğini onun sayesinde yediğimin farkındaydım. Kazandığım parayı
eve gelip masaya bıraktığımda hocama
da dua ederdim. Rahmetli olduğunda
Neriman hocam bana “asıl sen babanı kaybettin” demişti. O kadar severdi
bizi.
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Kendimi bildim bileli, saz çalıp türkü
söylerdim. Babam beni elimden tuttu ve İstanbul’a getirdi. Yıl, 1974 sanırım… İstanbul radyolarında o yıllar çocuk saati diye program var bende orada
türkü söyledim. O sırada Nida Tüfekçi
babamı bir kenara çekiyor ve diyor ki
“Bu çocuğun peşini bırakmayın, seneye konservatuar açacağız oraya getirin”.
Babam da sağ olsun beni konservatuarı getiriyor. 1977 yılında orada eğitime başlıyorum. Ondan sonra müzik
hayatımın tamamına yakınında Nida
Tüfekçi var. Neriman Tüfekçi’de benim
hocamdı. Kendisi de halk müziğinin
yüz akı bir hanımefendisiydi. Bugün
halk müziği dinleniyorsa ve türküler
varsa ikisinin sayesindedir. Onların döneminde özellikle halk müziğine üstten
bakılır, “türkünün notası mı olur, buralar tezek kokuyor” denilirmiş. Büyük
bir mücadele verdiler. Türküler müthiş
bir derya ve bizi bu deryaya salan da
onlardı. Biz her şeyi hocalarımızdan
öğrendik. Arkadaşlar arasında ona
Nida Baba derdik. Bizlere kıyamazdı.
Bir gün stüdyoda kayıt işi çıktı. Bütün
sınıf kayda gideceğiz ama Nida Hoca’nın dersi var. Hocamıza durumu anlattık, izin vermedi. Sonra derse yakın
baktık hocam gidiyor. “Beni radyodan
çağırdılar, bant kopmuş” dedi. Biz anladık tabii hem otoritesini sarsmadı hem
de bize izin verdi. Arkamızdan bizi hep
korurdu. Çok önemli bir iş yaptığımı
her fırsatta belirtirdi. Bizim halk bilimi
ile uğraştığımızı söyler, tavırdan asla
taviz verilmemesi gerektiğini söylerdi.
Onlar bu bilimi ilmek ilmek işledi. Sesi
hala kulaklarımızda… Bize seslendiğinde içimiz titrerdi ama asla ondan korkmaz, severdik. “Bakın sizi severim ama
türküleri daha çok severim. Türküleri
bozmayın” derdi.

Nida Tüfekçi ile bir dergi yazarlığı için
makale hazırlarken tanıştım. Yıl, 1981…
Kendisiyle görüşmek üzere konservatuara gittim. 2 saate yakın konuştuk ve
ayrıca derslerine kabul edildim. 19821983 eğitim yılı başladığında kendilerinin öğrencisi oldum. Nida Tüfekçi
benim velinimetimdir. Bilgilerimin ve
düşünce mantığımın ana kaynağı. Konservatuar'daki "Türk Halk Musikisi Bilgileri" dersini, daha 1986 yılında mezun
olur olmaz sağlığında bana emanet etti.
Tüfekçi, biz öğrencileri için başlı başına
bir okuldu. Öğrendiklerimiz sayesinde
ekmek yiyoruz. Tüfekçi, sahip olduğu Allah vergisi sanat ve halk bilgesi
kimliği yanında kendisine biçilen misyonla pek çok çalışma alanının içinde
yoğrulmuş, çok yönlü, sözü kanun bir
kültür-sanat adamı idi. O, görüntüde
çorak, özde kültür deryası toprakların
sinesinde asırlar boyu göllenen hayat ve
inanç felsefesini damla damla özümsemiş bir halk filozofu idi. Halk gibi düşünen, halk gibi yaşayan, halk kavrayışını
zekice kavrayan ve karşılaştığı sorunları kendince geliştirdiği insani ve mesleki yöntemlerle zekice çözümlemeyi şiar
edinen sert görünüşlü hümanist bir insandı. Talebelerine baba şefkatiyle yaklaşan bir eğitimciydi. Halk müziği alanına dönük çalışmaların, geniş zaman
aralıklarına taşınması ve topluma mal
olması adına, ortaya koyduğu mücadele yöntemleri de; Nida Tüfekçi'yi emsallerinden farklı kılan başlıca kalitelerdi.
Ortaya koyduğu başarılarla yarınların
sanatçı, eğitimci, yöneticilerinin yetişmesine ve toplumumuzun sanat duyarlılığının ve türkü bilincinin gelişmesine
katkı sağladı.
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Yer: Fişekhane Deniz Sahne 21.00
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18 EYLÜL CUMARTESİ

1 5 - 3 0 E Y LÜ L

Yer: Dr. Kadir Topbaş Ksm

Pazartesi - Cuma 11.00-18.00
Cumartesi 11.00 -17.00
Bilet: https://www.mobilet.com/

BURAY
Bilet: https://www.biletix.com

NİDA TÜFEKÇİ'Yİ ANMA PROGRAMI

1 5 - 3 0 E Y LÜ L

İstanbul Sinema Müzesi

Yer: İş Sanat / Çevrim içi
https://kultur.istanbul/etkinlik/14772/

KONSER •

•
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•

1 9 E Y LÜ L PAZ A R

• • •

2 0 Ey l ü l Pa za r tes i
Yer: Küçük Çiftlik Park 21.00
Bilet: https://www.biletix.com

Yer: Beşiktaş: Sanatçılar Parkı 19:00

Hey Gidi Günler
KELOĞLAN

Parklarda Caz
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•

•

Yer: : Müze Gazhane, Kadıköy
20.00
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• • •

1 5 -3 0 E Y LÜ L
Yer: Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, Karaköy

KO N S E R • • •

2 5 E Y LÜ L C U M A RT E S I
Yer: Dada Salon Kabarett
21.30
Bilet: https://www.biletix.com

Ah Güzel
İstanbul
(Atıf
Yı l m a z ,
1966)

Mehmet
Erdem

ÇÖPE ATILMAK İÇIN YETIŞTIRILMIŞ

SİNEMASI

2 8 E Y LÜ L S A L I
Yer: Küçük Çiftlik Park
18.30
Bilet: https://www.biletix.com
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Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

Eylüldü.
Di’li geçmiş bir zamandı yaşadığımız
Adımlarımızın kısalığı bundandı
Bundandı gözlerimin durgunluğu.

Cemal Süreya

